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Geachte raadsleden, 

U bent in de afgelopen periode regelmatig op de hoogte gehouden over de vorming van één 
Brandweer Twente. Onder andere door de voorlichtingsbijeenkomsten bij de gemeenteraden en 
het raadvoorstel met betrekking tot het Principebesluit Eén Brandweer Twente. Met de zomer voor 
de boeg willen we u opnieuw op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. In het afgelopen jaar 
zijn diverse mijlpalen bereikt, zowel in bestuurlijke zin als op gebied van de voorbereiding op de 
inrichting van Brandweer Twente. Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen. Aanvullend hierop 
ontvangt u de lente-uitgave van Brandweerkrant Twente, waarin zowel op het proces als op 
inhoudelijke thema's wordt ingegaan. In lijn met de wens van de stuurgroep Inrichting Brandweer 
Twente om alle gemeenteraden op eenzelfde wijze te informeren, ontvangt u deze rapportage in 
de vorm van een raadsbrief. 

Raadsbijeenkomsten 
In het najaar van 2011 zijn nagenoeg alle gemeenteraden bezocht door het projectteam. Hierin 
is het proces van regionalisering van de brandweer toegelicht. Daarnaast is een bijeenkomst 
gehouden voor alle gemeenteraadsleden van Twente, georganiseerd door Veiligheidsregio 
Twente. De bijeenkomsten zijn stuk voor stuk goed,bezocht, waarbij de gemeenteraadsleden in 
de gelegenheid zijn gesteld om hun specifieke lokale vragen te stellen. Vanuit de brandweer is 
de betrokkenheid vanuit de gemeenteraden als positief ervaren. 

Principebesluit 
In het najaar van 2011 is in een zorgvuldig proces het principebesluit uitgewerkt. Hierbij zijn de 
gemeenten goed betrokken en zijn de lokale belangen zo goed mogelijk in kaart zijn gebracht en 
gewogen. In februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met een 
Principebesluit dat als voorgenomen besluit kon worden voorgelegd aan de gemeenteraden. In de 
periode daarna heeft u allen het Principebesluit met een bijbehorend raadsvoorstel ontvangen. Alle 
gemeenteraden hebben ingestemd, waarbij een aantal gemeenten enkele opmerkingen hebben 
geplaatst. Deze zijn opgenomen in het definitieve Principebesluit, samen met de bevindingen van 
de Bijzondere Ondernemingsraad, die inmiddels eveneens positief heeft geadviseerd. 
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Het Algemeen Bestuur heeft hierop op 4 juni 2012 een definitief Principebesluit genomen (deze is 
bijgevoegd). De programmabegroting 2013 voor Brandweer Twente die een uitvloeisel is uit het 
Principebesluit is een onderdeel van die van Veilígheidsregio Twente. Deze wordt in juli 2012 door 
het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

Ontwerp organisatie-inrichting 
Om de inrichting van de organisatie vorm te geven volgens de vastgestelde visie en het 
Principebesluit is een Organisatieplan Eén Brandweer Twente opgesteld. In dit plan zijn de 
organisatiestructuur en inrichtingsprincipes weergegeven. Het organisatieplan is in april 2012 als 
voorgenomen besluit door het Algemeen Bestuur vastgesteld, waarna het ter advisering bij de 
Bijzondere Ondernemingsraad is voorgelegd. Eind mej hebben zij positief geadviseerd met een 
aantal opmerkingen en aanvullingen. Op 9 juli 2012 staat het organisatieplan ter vaststelling op de 
agenda van het Algemeen Bestuur. Naast het organisatieplan is het Functieboek Veiligheidsregio 
Twente aangevuld. Hierin zijn nu ook de generieke profielen (inclusief waardering) opgenomen 
voor de brandweerorganisatie. 

Implementatie organisatie-inrichting 
Met de afronding van het Principebesluit en het ontwerp van de organisatie, is een start gemaakt 
met de inrichting van de brandweerorganisatie binnen de veiligheidsregio. Eén van de eerste 
onderdelen is de aanwijzing van de sleutelfunctionarissen die een belangrijke rol spelen in het 
plaatsingsproces. Daarnaast is een begin gemaakt met het plaatsingsproces voor het overige 
personeel met een overzicht van de huidige situatie per persoon, waarbij is aangegeven of en hoe 
de huidige functie in de nieuwe situatie terugkomt. Er is voor ons personeel een aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin is uitgelegd hoe het plaatsingsproces zal 
verlopen. 

Communicatie en Medezeggenschap 
Medezeggenschap is een belangrijk onderdeel in het proces om te komen tot één brandweer in 
Twente. Zij vindt plaatst met de vakbonden en de ondernemingsraden. 
» Over de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe organisatie en het overgangsprotocol met daarin 

afspraken over de aanstelling van het personeel van de bestaande naar de nieuwe organisatie 
heeft overleg plaatsgevonden met de vakbonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg. 
Inmiddels is overeenstemming bereikt over het overgangsprotocol/sociaal statuut, waarbij de 
afspraken binnen de marges van het Principebesluit zijn gebleven. Enkele resterende 
regelingen worden momenteel nog afgerond. 

« Overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad verloopt voorspoedig. In de BOR zijn de 
ondernemingsraden van de 14 gemeenten en Veiligheidsregio Twente vertegenwoordigd. Er 
vindt structureel overleg plaats met de commandant Brandweer, die als bestuurder is 
aangewezen. Er is een positief advies ontvangen over het principebesluit en organisatieplan 
en instemming over de sleutelfuncties en de keuze voor het functiewaarderingssysteem. 

Voor communicatie is gedurende het gehele traject veel aandacht, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van diverse media: nieuwsbrieven, voorlichtingsbijeenkomsten, intranet, discussie-avonden, 
brandweerkrant, informatie via leidinggevenden, etc. Ook in het vervolgtraject blijft dit van belang. 
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Doorkijk ľ helft 2012 
De 2 e helft van 2012 kent twee belangrijke onderdelen. 

Het eerste is de ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie. Hiervoor wordt 
per gemeente een overdrachtsdossier opgesteld. In dit dossier worden de specifieke lokale 
afspraken vastgelegd tussen de gemeente, Brandweer Twente en Veiligheidsregio Twente. Om dit 
proces transparant te houden, zal de inhoud van deze documenten worden teruggekoppeld aan 
het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Twente is tevens een onderdeel van de ontvlechting. Dit betreft een administratieve uitwerking van 
het Principebesluit. De aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente zal door 
de gemeenteraden moeten worden vastgesteld. 

Het tweede onderdeel is de inrichting van de nieuwe organisatie met personeel. Het 
plaatsingsproces is hier een belangrijk onderdeel van. Eerst wordt het plaatsingsproces van het 
brandweerpersoneel afgerond volgens de afspraken met de vakbonden. Ook vindt er, conform het 
principebesluit, momenteel overleg plaats tussen de brandweer en de kring van 
gemeentesecretarissen over de wijze waarop brandweer Twente een bijdrage kan leveren in het 
beperken van desintegratie via het beschikbaar stellen van vacatures. 

Afsluitend 
Na een intensieve periode die formeel is gestart met het vaststellen van de procesnotitie Eén 
Brandweer Twente in april 2011 door het Algemeen Bestuur, kan naar verwachting per 1 januari 
2013 een definitieve start gemaakt worden met het werken van Brandweer Twente binnen de 
Veiligheidsregio Twente: deskundig, daadkrachtig en behulpzaam. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Namens het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente, 

Mevr. J.H.M. Hermans-Vloedbeld 
Portefeuillehouder Brandweer 

Bijlagen: 
Brandweerkrant Twente; uitgave over de Lentetoerbijeenkomsten, mei 2012 
Definitief Principebesluit Eén Brandweer Twente, d.d. 12 juni 2012 


